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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo estimar o valor da CEDAE mediante a metodologia de opções 

reais, supondo que a flexibilidade de aquisição da empresa pelo investidor segue um 

comportamento semelhante a uma call financeira. Nessa perspectiva, compara-se o VPL com o 

valor obtido por opções reais para conhecer o impacto das tomadas de decisões administrativas na 

execução dos investimentos. Para tal fim, foram usadas informações financeiras reportadas no 

relatório da empresa e a Simulação de Monte Carlo com o objetivo de criar cenários de 

sensibilidade para a volatilidade do VPL da companhia. Os resultados mostram que a metodologia 

por VPL subestima o valor da empresa e que a incerteza dos fluxos de caixa futuros gera um prêmio 

pelo risco. Adicionalmente, contrasta-se a eficiência da CEDAE com a EAAB mediante a 

comparação de indicadores de desempenho e gestão, que permitem ressaltar as forças e fraquezas 

em relação ao uso adequado dos ativos produtivos e as fontes de financiamento, concluindo que há 

ineficiência na cobertura de serviços de água e esgotamento sanitário.  

 

 

Palavras Chaves: Opções Reais. VPL. Investimentos. Eficiência. Fluxo de Caixa. Volatilidade. 

Ativos Produtivos. Financiamento. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper aims to estimate the value of CEDAE using the real options methodology, if the 

flexibility of the company's acquisition by the investor follows a behavior like a financial call. 

From this perspective, the NPV is compared with the value obtained by real options to know the 

impact of administrative decisions on the execution of investments. To this end, financial 

information reported by the company and the Monte Carlo Simulation were used to create scenarios 

for the company's NPV sensitivity. The results demonstrate that the NPV methodology 

underestimates the company´s value and that uncertainty of future cash flows generates a risk 

premium. Additionally, CEDAE's efficiency is contrasted with EAAB performance and 

management indicators that highlight the strengths and detect deficiencies in the appropriate use 

of productive assets and sources of financing, concluding that there is inefficiency in service 

coverage of water supply and sewage treatment. 

 

 

 

 

Keywords: Real Options. NPV. Investments. Efficiency. Cash Flow. Volatility. Productive Assets. 

Financing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O Saneamento básico é fundamental na melhora das condições de saúde e qualidade de vida da 

população; pois incorpora serviços de abastecimento da água e tratamento de esgotamento 

sanitário, amplamente associados à saúde pública e desenvolvimento de um país. Tanto no Brasil 

quanto no Estado do Rio de Janeiro, a situação é precária pela falta de universalidade dos serviços 

de água e tratamento de esgoto. 

 

Este estudo está dividido em duas partes: de um lado será feita a avaliação da Companhia Estadual 

de Água e Esgoto do Rio de Janeiro (CEDAE) por opções reais; de outro, a comparação de 

eficiência com a EAAB mediante indicadores de desempenho, Key Performance Indicators (KPI). 

Na primeira seção, revisa-se de forma resumida o modelo de negócio e se faz um diagnóstico da 

situação financeira da empresa. Seguidamente, compara-se com a empresa de saneamento de 

Bogotá (EAAB), a fim de encontrar resultados financeiros e operacionais que indicassem 

possibilidades de melhora na gestão das companhias. 

 

Certamente, o valor de uma companhia de saneamento depende em grande parte dos seus projetos. 

Os modelos de avaliação de empresas e projetos baseados no fluxo de caixa, subestimam o valor 

dos ativos quando há opções atreladas: Adiar, expandir, diferir, reduzir e abandonar um 

investimento. Na segunda seção, foi usada a metodologia de opções reais. Os diferentes tipos de 

riscos presentes tanto na execução das obras quanto no desenvolvimento das atividades operativas, 

estão incluídos na taxa de desconto WACC ou na volatilidade (σ).  

 

Primeiramente, considerou-se a flexibilidade de aquisição da empresa como uma opção de 

adiamento, assemelhando a estimação do seu valor a uma call financeira. Isto é, apostar a um 

aumento dos fluxos de caixa e por tanto à valorização da empresa. Porém; a CEDAE não realizou 

uma obra de modernização de equipamentos para tratamento da água no Rio Guandu, que derivou 

em uma crise de abastecimento de água no início de 2020.  
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Com o propósito de levar em conta na estimação do valor da CEDAE a crise de 2020, assumiu-se 

como premissa que a não realização do projeto seria considerada como um abandono. Nesse 

cenário, a estimação da precificação da opção foi estimada como uma put. 
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1.1 Definição e Análise do Problema 

 

1.1.1 Contextualização 

 

O Brasil é considerado a oitava economia do mundo1, mas apresenta déficit em relação ao 

saneamento básico, o  qual é um indicador importante quando se fala do desenvolvimento de um 

país, dados os impactos diretos na saúde da população.  

 

Em 2018 a população brasileira era de 208,4 milhões de habitantes (estimativa IBGE) e segundo o 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) apenas 105 milhões de habitantes em 

zonas urbanas eram atendidos na coleta de esgoto (50,4%); quanto ao abastecimento d’água o 

atendimento era maior (80%). 

 

Na tabela 1, conseguimos enxergar a deficiência do saneamento no Brasil em relação a outros 

países Latino-americanos. Destacando-se; Uruguai, Equador, México e Chile (zonas urbanas) 

dentre os países com uma cobertura acima do 90%. Em contraste, Argentina e Brasil têm baixo 

índice de cobertura de esgoto, pois um pouco mais do 50% da população conta com esse serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 The World Bank. Data. GDP (Current US $) 

     Disponível em:  

     <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?most_recent_value_desc=true> 

     Acesso em: 3 novembro 2019 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?most_recent_value_desc=true
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Tabela 1- Cobertura de Água e Esgoto Países América Latina 

 

                             *Áreas urbanas que constituem a maior parte do país.  

                               Fontes: SNIS, Uruguay Presidencia, INEI, AyA, INEC, Dirección General de Aguas- 

                               Chile, Ministerio de Vivienda Colombia, Ministerio del Interior y obras públicas de  

                               Argentina, CONAGUA. (Ver lista de siglas). 

 

No caso do Rio de Janeiro, a situação também é problemática, no ano de 2017 o índice de 

atendimento urbano por rede coletora de esgoto para o Estado estava em 50,1%; acima de 70% se 

encontravam São Paulo, Minas Gerais e Paraná2. 

 

Em janeiro de 2020, a CEDAE enfrentou um problema na alteração das características da água 

distribuída que apresentou cor turva e cheiro forte, por causa da substância geosmina, produto da 

proliferação de algas no Sistema Guandu, maior estação em volume de água tratada no mundo e 

que atende a 9 milhões de habitantes3.  Como solução ao problema, a companhia informou o uso 

 
2 Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS). Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto 2018.    

   Pág. 66.  
3 Nova CEDAE. Governo do Rio de Janeiro. Guandu. Guinness World Records. 

  Disponível em: <https://www.cedae.com.br/portals/0/livreto_guandu.pdf> Acesso em: 13 fev. 2020 

  Jornal Globo. Sistema Guandu, que abastece a 9 Milhões de pessoas, vai Parar por 24 Horas para Manutenção       

Anual.  Disponível em: < https://oglobo.globo.com/rio/sistema-guandu-que-abastece-9-milhoes-de-pessoas-vai-parar-

por-  24-horas-para-manutencao-anual-22037969> Acesso em : 15 fev. 2020 

País Ano Água Esgoto

Brasil 2018 83,6% 53,0%

Uruguai 2018 99,0% 95,0%

Perú 2018 89,4% 72,7%

Costa Rica 2018 92,40% 89,40%

Equador 2018 97,10% 90,70%

Chile* 2017 99% 99,85%

Colômbia 2017 92,3% 88,2%

Argentina 2015 84,4% 54,2%

México 2015 95,3% 91,4%

https://www.cedae.com.br/portals/0/livreto_guandu.pdf
https://oglobo.globo.com/rio/sistema-guandu-que-abastece-9-milhoes-de-pessoas-vai-parar-por-%20%2024-horas-para-manutencao-anual-22037969
https://oglobo.globo.com/rio/sistema-guandu-que-abastece-9-milhoes-de-pessoas-vai-parar-por-%20%2024-horas-para-manutencao-anual-22037969


12 

 

de carvão ativado para reduzir a presença da alga, incorrendo em R$2 milhões de custo adicional 

no processo de tratamento e distribuição. 

 

Uma equipe de cientistas (Melo; Sternsmyrs, 2020) da Universidade de Lund na Suécia no artigo 

“Geosmin Attracts Aedes aegypti Mosquitoes to Oviposition Sites” apresentaram a substância 

como atraente da fêmea do Aedes aegypti, pois é produzida por diversos tipos de micróbios que 

ajudam à reprodução do mosquito causante de doenças como Zika e Chicungunha. Isto é, mesmo 

que a CEDAE invista em melhorar o cheiro da água, a presença de esgoto nela continuará sendo 

uma fonte de proliferação de doenças. 

 

Desde o ano 2009 existe um projeto para desviar o esgoto que vem da Baixada Fluminense e que 

entra na Bacia do Rio Guandu. A CEDAE possuía saúde financeira na época para executar a obra, 

vide seus lucros reportados, mas o projeto não foi realizado.  Esse investimento teria um custo de 

R$ 50 milhões trazidos a valor presente (2020)4. A não realização do projeto, implicou em um 

aumento de custos que não podem ser repassados ao consumidor. 

 

Atualmente, estão previstos mais de R$ 700 milhões em investimentos na modernização da Estação 

de Tratamento do Guandu, até 2022. Desse total, R$ 120 milhões ainda nesse ano5. 

 

O fato de não ter realizado um projeto que dificultou o atendimento no serviço d’água, afetaria 

negativamente a imagem  da CEDAE perto de um leilão; pois a  desestatização da empresa foi 

estabelecida como uma das condições de entrada do Rio de Janeiro ao Regime de Recuperação 

Fiscal; o valor de venda esperado é de R$ 3,5 bilhões, dos quais R$ 2,9 bilhões serão para atender 

o empréstimo feito pelo Estado para pagamento de obrigações financeiras e salários6. 

 
4 TRIGUEIRO André. Projeto que evitaria crise da água no RJ está parado na Cedae há 10 anos. Disponível em: 

< https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/01/21/projeto-evitaria-crise-da-agua-no-rj-esta-parado-na-

cedae-ha-10-anos.ghtml> Acesso em: 9 fev. 2020 

 
5 Ibid., p.5  
 
6 SILVEIRA, Daniel “Governador do RJ quer impedir venda da Cedae, principal ativo do estado” . 

   Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/01/09/governador-do-rj-quer-impedir-venda-

da-cedae-principal-ativo-do-estado.ghtml> Acesso em: 16 jun. 2019 

 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/01/21/projeto-evitaria-crise-da-agua-no-rj-esta-parado-na-cedae-ha-10-anos.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/01/21/projeto-evitaria-crise-da-agua-no-rj-esta-parado-na-cedae-ha-10-anos.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/01/09/governador-do-rj-quer-impedir-venda-da-cedae-principal-ativo-do-estado.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/01/09/governador-do-rj-quer-impedir-venda-da-cedae-principal-ativo-do-estado.ghtml
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No processo de desestatização, o modelo escolhido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

(BNDES) prevê a atuação da estatal apenas na produção, na captação e no tratamento de água, que 

seria vendida a quatro novas sub-concessionárias. As empresas ficariam na distribuição da água e 

tratamento de esgoto em quatro blocos pré-definidos de municípios7.  

 

Figura 1- Distribuição de Concessionários 

 

Fonte: Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) 

 

A proposta do BNDES inclui a “Cedae Upstream” responsável pela captação, tratamento de água 

para 13 municípios da região metropolitana e operação dos grandes sistemas de Guandu, Imunana-

Laranjal, Lajes e Acari. 

 

Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES, 2019), nos próximos 5 anos a CEDAE 

vai aumentar seus investimentos em 2.5x passando de R $ 2.030 milhões no período de 2013 a 

2017 para R$ 5.126 milhões nos primeiros cinco anos da desestatização. De igual maneira, em 35 

anos a empresa teria investimentos de R$ 32,5 bilhões, dos quais R$ 11,9 bilhões serão para 

abastecimento de água (R$ 2,8 bilhões em 5 anos) e R$ 20,7 bilhões para tratamento de esgoto (R$ 

5,1 bilhões em 5 anos), a expectativa é chegar a ter a universalidade do serviço da água em 8 a 14 

anos e esgoto com um 90% de cobertura entre 15 e 20 anos8. 

 

 
7 SARAVIA, Alessasndra;CARRO, R. Site do Jornal Valor Económico “Crise da água foi sabotagem para manchar      

Cedae antes     do leilão, diz Witzel”. Disponível em: https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/01/20/crise-da-

agua-foi-sabotagem-para-manchar-cedae-antes-do-leilao-diz-witzel.ghtml> Acesso em: 3 fev. 2020 

 
 
8 Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) “S” de Social e de Saneamento. Projetos em Curso. Dez 2019. 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/01/20/crise-da-agua-foi-sabotagem-para-manchar-cedae-antes-do-leilao-diz-witzel.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/01/20/crise-da-agua-foi-sabotagem-para-manchar-cedae-antes-do-leilao-diz-witzel.ghtml
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O problema de cobertura e qualidade do serviço tem relação com o tipo de administração da 

CEDAE. Como foi mencionado, a falta de execução de uma obra impactou a percepção custo-

benefício e consequentemente poderia afetar os resultados do leilão. 

 

1.1.2 Perguntas a Serem Respondidas 

 

➢ Considerando uma empresa similar (EAAB), é possível afirmar que a CEDAE está sendo 

eficiente na prestação do serviço de abastecimento de água e saneamento básico? 

 

➢ Qual o valor estimado da CEDAE com a metodologia de opções reais? 

 

1.2 Relevância do Estudo 

 

Dado que a CEDAE é a empresa encarregada do abastecimento de água e tratamento de esgoto no 

Estado (13 municípios, com uma população de 12,2 milhões aproximadamente), considera-se 

necessário fazer uma análise das atividades operacionais da empresa, sua relação  dívida e 

investimentos, o valor que ela representa  para o  Estado e os resultados da sua gestão refletidos 

nos municípios que atende (foco principal Cidade do Rio de Janeiro). 

 

A fim de analisar o desempenho operativo da CEDAE, é preciso comparar sua operação com uma 

empresa similar, no caso a EAAB a qual é considerada comparável por estar em um país Latino-

Americano, atendendo 11 municípios com uma população de aproximadamente 9,1 milhões de 

habitantes. 

 

Em 2017, o Estado do Rio entrou no Regime de Recuperação Fiscal – um acordo com o Governo Federal 

que permite a suspensão do pagamento dos juros da dívida com a União. Em troca, uma das exigências 

era a privatização da CEDAE – evento que até o final de 2019 ainda não estava completamente definido. 

O objetivo principal é garantir que o serviço seja levado a todo o Estado. Motivo pelo qual, é 

pertinente realizar um estudo de avaliação de empresa que leve em conta a flexibilidade da 

administração a diferentes cenários. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Modelos de precificação de ativos financeiros são também aplicáveis a ativos reais. Myers (1977 

apud Damodaran, 2018) foi o primeiro em falar de opções reais como uma oportunidade para 

comprar ativos e ressaltou semelhanças com opções financeiras. 

 

Damodaran (1998) define opções financeiras como um instrumento que confere ao investidor o 

direito de comprar ou vender uma quantidade predeterminada de um ativo-objeto a um preço fixo 

(preço de exercício) antes ou na data de vencimento da opção. Como se trata de um direito e não 

de uma obrigação, o investidor pode decidir por não exercer este direito.  

 

Uma opção de compra/venda dá ao comprador/vendedor o direito de adquirir/vender o ativo 

subjacente pelo preço de exercício a qualquer momento antes da data de vencimento da opção 

(opção americana), com o comprador/vendedor pagando um prêmio por esse direito. Caso o valor 

do ativo à data de vencimento seja menor/maior que o preço de exercício, a opção não será exercida. 

Caso contrário, será exercida e a diferença entre o valor do ativo e preço de exercício representará 

o lucro bruto. Descontando o prêmio pago, obtém-se o lucro líquido. 

 

C=máx(0, S-K)  Eq. (1)  P=máx(0, K-S) Eq. (2) 

Onde: 

C: Valor da Opção de Compra 

P: Valor da Opção de Venda 

K: Preço de exercício 

S: Valor do ativo 

 

A teoria de precificação por opções reais parte de duas premissas: os ativos derivam seus valores 

dos valores de outros ativos e os fluxos de caixa para esses ativos são contingentes à ocorrência de 

eventos específicos. 

 

A metodologia de opções reais permite demonstrar a flexibilidade na administração de projetos; 

eles podem ser expandidos, adiados, diferidos, reduzidos ou abandonados. Brennan e Schwartz 
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(1985), por exemplo, analisaram investimentos em recursos naturais (mineração) cujo fluxo de 

caixa depende altamente do preço do ativo-objeto e identificaram níveis de preços para os quais é 

melhor abandonar o projeto. 

 

A opção de esperar para investir na valorização de terrenos urbanos e comparar os resultados com 

o seu valor intrínseco e o valor de mercado foi analisada em Seatle por Laura Quigg (1993). Usando 

estimativas de desvios padrões dos preços de ativos imobiliários individuais; equivalente à 

volatilidade implícita do modelo B&S, e a teoria dos preços hedônicos para achar o preço marginal 

de cada caraterística do  prédio, foi possível calcular  uma escala ótima para precificar  aqueles 

edifícios com obra em processo, evidenciando que a espera tem um valor e o preço de mercado 

reflete um prêmio por um ótimo desenvolvimento do projeto. 

 

Nas últimas décadas, a metodologia de opções reais tem sido objeto de pesquisa em diferentes 

setores econômicos. Foi usada por Huchzermeier and Loch (2001), para avaliar a flexibilidade da 

administração em projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D), caracterizados por custos 

afundados e  incerteza  tanto do payoff do mercado quanto da performance do produto, e por Shung 

Chung Lee (2011) em Taiwan para analisar os fatores que determinam a viabilidade de 

investimentos tecnológicos em empresas de energia renovável.  

 

Em relação ao setor de infraestrutura no Brasil, Nunes (2015) realizou a valoração para o Aeroporto 

de Guarulhos usando um híbrido das análises bottom-up e top-down e opções reais para projetar 

cenários de demanda de passageiros para o período da concessão. Na Colômbia, Juan Pablo 

Velásquez (2016) avaliou por este método o “Programa de Cuarta Generación (4G)” de 

concessões fazendo uma comparação com o método tradicional de VPL e encontrando que a maior 

diferença é dada pelas garantias contratuais que minimizam o risco do concessionário. 

 

Dado que os sistemas de abastecimento de água são muito caros e com infraestruturas complexas, 

as decisões para operar redes de água deveriam ser feitas sob incertezas porque facilita o fato de 

implementar estratégias adaptativas no processo de tomada de decisão. Razão pela qual, a 

metodologia de Opções Reais tem sido aplicada em estudos de abastecimento de água e saneamento 

básico. 
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 Marques, Cunha e Savic (2015) definiram uma função para lidar com cenários futuros em um 

estudo de caso com caraterísticas específicas. O objetivo do modelo foi encontrar uma solução de 

custo mínimo para o primeiro período de planejamento, considerando diversas condições com as 

quais a rede de água poderia lidar no futuro. Como resultado, conseguiram demonstrar que a 

flexibilidade permite adotar estratégias para evitar futuras falhas, destacando que qualquer 

adaptação implica aumento de custos, embora inferior ao custo incorrido para reforçar a rede em 

um horizonte de planejamento mais longo. 

 

Os sistemas de saneamento são construídos para atender o crescimento populacional, autores como 

Roef, Meulman, Vreegbur e Spiller (2016), apontaram que a construção de um sistema de 

saneamento básico em fases é mais econômica do que um projeto robusto quando o crescimento 

populacional é menor ao esperado, devido à redução de capacidade ociosa. Eles avaliaram o 

desempenho econômico de três sistemas de saneamento com diferentes escalas e características 

sob várias vias de desenvolvimento urbano e usaram a Simulação de Monte Carlo para analisar o 

desempenho econômico sob tendências incertas de desenvolvimento.  

 

Gutiérrez e Cancino (2016), avaliaram a empresa Aguas Andinas S.A. - empresa de saneamento 

básico de Santiago do Chile, com cotação no mercado financeiro, usando as metodologias Black 

and Scholes e Binomial. Ressaltando a pouca incerteza das receitas e as regulamentações e 

condições climáticas como as principais fontes de risco. Além disso, os preços da ação encontrados 

foram superiores aos cotados no mercado financeiro Chileno e revisando os relatórios do mercado, 

encontraram que existe muita confiança na empresa devido ao plano de investimentos focado em 

melhoras contínuas no serviço de atendimento de água. 

 

Modelos utilizados em sistemas de tratamento de água poluída tem contribuído na análise de outras 

áreas de estudo como a engenharia. Flores-Alsina X. (et. al, 2019), avaliaram um modelo de 

tratamento de fluxos de resíduos para uma empresa de biotecnologia, o estudo mostra os benefícios 

de fazer simulações nas plantas de tratamento e destaca o potencial dos modelos baseados em 

avaliação para tomada de decisões.  
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3 METODOLOGIA 

 

Como foi mencionado no início do trabalho, serão feitas duas análises: um diagnóstico de 

desempenho da operação da CEDAE comparada com a EAAB, levando em conta indicadores de 

produtividade, qualidade e gestão e outra de avaliação da CEDAE por opções reais aplicando 

análise de risco.  

 

3.1 Key Performance Indicators (KPI)  

 

Com o propósito de realizar uma adequada análise das empresas, identificaram-se indicadores que 

conseguissem medir aspectos técnicos, operacionais e financeiros. Adicionalmente, que fossem 

quantificáveis, de fácil seguimento e controle, e adaptáveis às mudanças das companhias.  

 

A seguinte tabela, apresenta os indicadores que serão analisados no trabalho.  

 

Tabela 2- Definição Key Performance Indicadors (KPI) 

 

Fonte: CEDAE, EAAB e Cálculos Próprios. 

 

Tipo Indicador Cálculo

Endividamento Dívida Liquida/EBITDA

Cobertura de Juros EBIT/ Despesa Financeira

ROIC 
NOPAT/ Valor contábil do Cap. Investido

VPL  (5 anos) Ʃ FCFF/(1+wacc)
t
 - Inv. Inicial

Productivity Index (FCFF/Inv. Inicial) - WACC

Payback Inv. Inicial/Resultado médio do Fluxo de caixa

Execução de Investimento Investimendo Programado / Inv. Executado

Custo médio m3 Custo Total / Consumo M3

Cobertura d'Água Nº de usuários com serviço / Total usuários

Cobertura de Esgoto Nº de usuários com serviço / Total usuários

Eficiência Comercial Total Arrecadado/ Total Faturado

Agua não Contabilizada Vol. disponibilizado- Vol. utilizado/Vol. Disponibilizado

Operacionais

Financeiros
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Os indicadores de endividamento e cobertura de juros dão conta da capacidade das empresas em 

honrar suas obrigações financeiras frente a sua geração de caixa. Em termos de rentabilidade é o 

ROIC que vai medir o dinheiro gerado em razão do capital investido. Essa métrica independe da 

estrutura de capital das empresas e permite uma maior comparabilidade. 

 

O VPL é importante indicador na tomada de decisões dos investimentos, estando diretamente 

relacionado com a execução do cronograma de obras, da mesma forma que o Payback. Nesse 

sentido conseguiríamos medir a eficiência financeira dos recursos. 

 

Os indicadores operacionais permitem analisar a evolução do serviço, destacando a qualidade e 

continuidade das companhias. Dentre eles, o principal é a água não contabilizada, importante para 

promover uma gestão mais sustentável e eficaz, permitindo assim identificar as perdas de água 

tratada fornecida pela concessionária e consequentemente a tomada de medidas para a redução 

delas. Dado o problema de saneamento que a CEDAE apresenta, espera-se que os indicadores de 

cobertura da EAAB sejam maiores. 

 

3.2 Modelo de Avaliação da CEDAE por Opções Reais 
 

Para assemelhar opções reais como financeiras, podemos dividi-las da seguinte forma: 

 

Tabela 3- Opções Reais Como Opções Financeiras 

 

Fonte: Cálculos Próprios 

 

Lembrando que a CEDAE está em um processo de desestatização e que parte da operação da 

empresa será entregue a concessionários privados, o estudo considerou esses concessionários como 

investidores (titulares) da opção de fluxos de caixa da CEDAE.  

 

Opções Reais como Call Opções Reais como Put

Adiar Abandonar

Expandir Reduzir
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Por conseguinte, o valor da CEDAE para o comprador ou empresas participantes do leilão vai ter 

um comportamento parecido a uma Call, pois a realização e rentabilidade dos projetos fará com 

que o fluxo de caixa descontado esperado seja maior do que o custo de investimento. 

 

Mesmo que a CEDAE não tenha cotação no mercado financeiro, podemos usar o fato dela ter um 

número de ações definidas (629.071.608 preferenciais e ordinárias) para estimar seu valor usando 

variáveis proxi; ou seja, assumimos que o comportamento volátil dessas ações dependerá da 

volatilidade do valor presente do fluxo de caixa e não da informação do mercado, da mesma forma 

que utilizamos o custo de dívida das empresas do setor no mercado financeiro como a Sabesp para 

calcular a taxa de desconto. Desse modo, aproxima-se o custo da dívida que teria a CEDAE se ela 

fosse uma empresa com acesso ao endividamento no sistema bancário. 

 

Como foi mencionado, a empresa decidiu não realizar o projeto do Rio Guandu que na atualidade 

gera custos não provisionados e uma maior percepção de risco para os participantes do leilão. Nesse 

caso, a precificação da CEDAE seria estimada como se fosse uma put. Como consequência, não 

podemos desconsiderar a perda de valor da empresa com a decisão de não realização do projeto, 

pois o comprador ofertará um menor valor, já que o custo do investimento estaria aumentando e 

seu VPL diminuindo. 

 

3.2.1 Definição de Variáveis para Opções Reais 

 

O valor de uma opção é determinado por: valor do ativo subjacente (S), variância no valor do ativo 

subjacente (σ2), dividendos pagos(δ), preço de exercício (K), prazo até o vencimento (T), taxa de 

juros livre de risco(r). 

 

Para facilitar o estudo, assumimos como premissa que não haverá pagamento de dividendos. Isto 

é: δ= 0. 
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Tabela 4- Variáveis Para Opções Reais 

 

Fonte: Demonstrativos Financeiros CEDAE, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 

Capitais (ANBIMA). 

*Valor equivalente ao saldo de investimentos que a CEDAE teria que fazer até 2021. Porém, são executados num 

tempo maior. Foi solicitada a informação de investimentos por ano, mas não foi possível conhecer o plano de 

investimentos para anos posteriores a 2021. 

**Neste exercício, o fluxo de caixa foi projetado em 5 anos. Por tanto, assumiu-se que o investimento até 2021 é 

realizado em 10 anos e usamos 5 deles para a projeção financeira. 

 

3.2.2 Cálculo do Enterprise Value 

 

Será utilizado o modelo de fluxo de caixa descontado para 5 anos, a partir das equações abaixo: 

 

Fluxo de Caixa Descontado= ∑
FCFFt

( 1+WACC)t

∞
t=1     (Eq. 3) 

FCFF= EBIT (1- τ) + D&A - CAPEX - ∆WC       (Eq. 4) 

D&A: Depreciação e Amortização    

Capex: Fluxo de Caixa de Investimentos  

ΔWC: Variação do Capital de Giro 

  

 EV2023= 
 (1+g)

(WACC-g)
* FCFF2023   (Eq. 5) 

 

EV2023 = Valor Terminal da Empresa em 2023   

g = Taxa de Crescimento na Perpetuidade  

EV0= Fluxo de Caixa Descontado + 
EV2023

( 1+WACC)
t  (Eq. 6) 

Variável Definição Medição

S Valor Presente do fluxo de caixa Fluxo de caixa descontado

K Custo do investimento Investimento nos próximos 5 anos*

T Tempo até a oportunidade expirar Tempo restante da concessão (37 anos)

σ Valor de incerteza Volatilidade do VPL

r Taxa livre de risco Média da taxa DI para 5 anos 
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3.2.3 Cálculo do Weighted Average Capital Cost (WACC) 

 

O Wacc é a taxa de desconto aplicada aos fluxos de caixa da empresa e será calculado da 

seguinte forma: 

WACC= 
D

D+E 
*(1- τc)rD  + 

E

 D+E
* rE   (Eq. 7) 

 

D: Dívida   r
E
: Custo do Equity 

E: Equity   τ
C
: Alíquota Marginal de Imposto de Renda 

r
D
: Custo da Dívida 

 

Para maior simplicidade do modelo, vamos nomear os pesos da dívida e do equity como WD e WE   

respetivamente. 

 

 WD = 

D

D+E 
                  WE =

E

 D+E
 

 

O custo de capital próprio é dado por: 

 

r
E = rf + e (rm- rf) + rp    (Eq. 8) 

rf = Taxa livre de risco    

rm= Risco de mercado    

rp= Risco país       

 e = beta do equity 

 

Com o intuito de estimar o beta do equity, fazemos o beta da dívida igual a zero. Isto é: βd = 0 

βu= 

WD

WE
 (1-τ)

WD

WE
 (1-τ)+1

 βd +  
1

WD

WE
 (1-τ)+1

 βe (Eq. 9) 

u = beta desalavancado 

d = beta da dívida  

e= beta do equity  
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A tabela 5, apresenta um resumo das variáveis usadas no cálculo do Wacc. É importante ressaltar 

que incialmente o custo do equity não está na mesma unidade do que as variáveis do custo da 

dívida, porque seu cálculo foi derivado de variáveis de outros mercados. Por isso, foi necessário 

adicionar “outros parâmetros” como a inflação para converter o resultado de dólar a real. 

 

Tabela 5- Cálculo do WACC 

 

Fonte: Cálculos próprios. 

 

Assumimos que com a inclusão de capital privado, a empresa vai se endividar para atender os 

níveis de investimentos requeridos. Razão pela qual, foi comparado o custo de dívida que têm 

outras empresas do setor. 

Variável Fonte do cálculo

τc

Média do imposto pago segundo DRE da 

CEDAE

rD

Média  dos custos financeiros  da CEDAE, 

SABESP e COPASA

 𝜷u Water Utility Damodaran

 𝜷e Cálculo próprio (Eq. 9)

rf   

Federal Reserve of Saint Louis, Média aritmética 

Teasury Notes 10Y

rm Média aritmética índice S&P 500

E (rm - rf  ) Calculo próprio

 rp Ipeadata, Média do índice EMBI 

rE US$ Cálculo próprio

rE R$ Cálculo próprio

WD Cálculo próprio

WE Calculo próprio

𝜫 USA
Federal Reserve of Saint Louis, Média da inflação 

nos últimos 5 anos 

𝜫 Brasil IBGE, Média da inflação nos últimos 5 anos 
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3.3 Modelo Binomial  

 
Cox, Ross e Rubinstein (1979) desenvolveram esse método de avaliação de opções, considerado 

bem intuitivo. O modelo é fundamentado em uma distribuição binomial. 

Segue a formulação geral de um processo binomial de preço. De modo que, para dois períodos, por 

exemplo, o valor da CEDAE evolui da seguinte forma: 

Figura 2- Processo Binomial 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

Aonde o S, seria o valor presente do fluxo de caixa descontado. 

 Segundo o modelo binomial, o valor do ativo evolui com um coeficiente multiplicativo de subida 

“u”, definido da seguinte forma: 

u=eσ√∆t  (Eq.10) 

∆𝑡: Variação de tempo (passo de tempo) que ocorre entre os períodos. Dado que o modelo é 

anual essa variação é equivalente a 1. 

𝜎 : Volatilidade ao ano do valor presente do fluxo de caixa, estimada com a Simulação de Monte 

Carlo. 

Igualmente, o valor presente está sujeito a um movimento multiplicativo de queda “d” definido 

como: 

d=
1

u
    (Eq.11) 
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Considerando que o rendimento de uma carteira livre de risco deverá ser a própria taxa de juros do 

ativo livre de risco (r), temos que: 

q=
er∆t-d

u-d
  (Eq.12) 

Da Equação 12, pode-se definir “q” como a probabilidade do movimento de subida do preço do 

ativo e 1-q, a probabilidade do movimento de queda do preço do ativo para um investidor neutro 

ao risco. Portanto, o preço da opção estaria dado pelos fluxos de caixa trazidos a valor presente 

pela taxa de juros do ativo livre de risco (taxa contínua) e ponderados pelas probabilidades de 

ocorrência dos movimentos multiplicativos de subida e queda. 

C=Máx [(qSu +(1-q)Sd  )e-r∆t ;S-K)] (Eq. 13) 

3.3.1 Modelo Binomial Opção de Adiamento CEDAE 

Nesse estudo, foi considerado o caso de uma opção real de adiamento, devido a CEDAE ter direitos 

exclusivos sobre o saneamento durante os próximos 37 anos e pelas incertezas ao longo da 

concessão, fazendo o valor presente do fluxo de caixa variar. Assim, o investimento pode 

apresentar hoje um VPL negativo, mas no futuro tornar-se economicamente viável se a firma 

esperar para realizar o projeto. A figura 3, mostra o payoff desse tipo de opções. 

Figura 3- Payoff Opção de Adiamento 

 

                                     Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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3.3.2 Modelo Binomial Opção de Abandono CEDAE 

O problema da qualidade da água no início do ano 2020 afetou a 9 milhões de pessoas e prejudicou 

a reputação da CEDAE, na proximidade de um leilão.  

Segundo o Jornal O Globo9, a crise poderia ter sido evitada dado que a CEDAE decidiu abandonar 

um projeto relevante. Por isso, considera-se importante estimar o valor da empresa levando em 

conta a não realização da obra. Ou seja, a decisão de ter abandonado o projeto. 

Em opções reais, o abandono de um projeto assemelhasse a uma put. Ou seja, em condições 

adversas nas quais um projeto não consiga gerar rendimentos, o investidor vai preferir não 

continuar com esse ativo e tentar recuperar o valor residual. Pelo Modelo Binomial, temos que o 

valor de uma put-americana pode ser calculado da seguinte forma: 

𝑃 = 𝑀á𝑥 [(𝑞𝑆𝑢 + (1 − 𝑞)𝑆𝑑  )𝑒−𝑟∆𝑡 ; 𝐾 − 𝑆)] (Eq. 14) 

Gráficamente, a figura 4 mostra o payoff do abandono de projeto. 

Figura 4- Payoff Opção de Abandono 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 
9  Ibid., p.5 
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4 COMPARAÇÃO DE EFICIÊNCIA COM EAAB 

4.1 Descrição da CEDAE 

 

A CEDAE (criada em 1975) é uma empresa de economia mista10 de capital fechado, sediada no 

município do Rio de Janeiro, tem como acionista majoritário o Governo do Estado do Estado do 

Rio (99,9996% das ações), presta serviços de fornecimento de água potável, coleta, tratamento e 

disposição final de esgotos. 

 

O contrato de prestação de serviços para a Cidade do Rio foi assinado em 2007 para um período 

de 50 anos, prorrogáveis por mais 50 anos, observadas as condições contratuais. Para outros 

contratos de programa11 o tempo de vigência é de 30 anos, com renovação automática por mais 30 

anos. 

 

Dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, a companhia opera o serviço de abastecimento 

d’água em 64, dos quais 31 têm contrato para prestação de serviços de esgotamento sanitário. 

Espera-se um processo de regularização para os municípios que não possuem contratos vigentes, 

com a assinatura dependendo do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Nomeada Economia Mista pela Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (AGE-Auditoria Geral do Estado do Rio de 

Janeiro) 

https://www.cedae.com.br/portals/0/ri_cedae/financeiras/demonstracoes_financeiras/demonstracoes_financeiras_padronizadas/DF

P_2018.pdf 

  
11 Contrato de Programa o instrumento pelo qual devem ser constituídas e reguladas as obrigações que um ente da 

Federação, inclusive sua administração indireta, tenha para com outro ente da Federação, no âmbito da prestação de 

serviços públicos. O art. 13,  da Lei n° 11.107/05 estabelece que "deverão ser constituídas e reguladas por contrato de 

programa, como condição de sua validade, as obrigações que um ente da Federação constituir para com outro ente da 

Federação ou para com consórcio público no âmbito de gestão associada em que haja a prestação de serviços públicos 

ou a transferência total ou parcial de serviços ". 

https://www.cedae.com.br/portals/0/ri_cedae/financeiras/demonstracoes_financeiras/demonstracoes_financeiras_padronizadas/DFP_2018.pdf
https://www.cedae.com.br/portals/0/ri_cedae/financeiras/demonstracoes_financeiras/demonstracoes_financeiras_padronizadas/DFP_2018.pdf
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Figura 5- Mapa do Estado do Rio de Janeiro 

 

 

Fonte: CEDAE 

 

Desde o ano 2015 até setembro de 2019 a CEDAE apresentou uma adequada situação financeira, 

caracterizada por crescimentos na receita, lucros e geração interna de recursos para pagamento de 

dívida e investimento. A receita líquida da CEDAE é composta de 66% em abastecimento de água 

e 34% para esgoto, e o crescimento depende diretamente de dois componentes:  crescimento da 

população atendida e componente tarifário. 

 

Figura 6- Composição da Receita CEDAE 

 

Fonte: Demonstração do Resultado CEDAE 
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4.1.1 Estrutura Tarifária CEDAE 

 

• Tarifas Progressivas: a Lei Federal do Saneamento prevê tarifas diferenciadas segundo as 

categorias dos imóveis e faixas de consumo.   

• Tarifa Mínima: deve ser paga independente do consumo d’água, pois prestar o serviço 

implica custos que exigem aplicações de capital. 

• Tarifa Social: Destinada a moradores de baixa renda  

• Tarifa Especial para Comércio de Pequeno Porte de consumo: benefício concedido a 

imóveis com acesso direto à rua (excluindo condomínios, galerias ou shoppings). 

 

Os usuários são divididos por bairros em duas áreas: A (129 bairros) e B (59 bairros e 58 

municípios) e em quatro categorias: residencial, comercial, industrial e poder público; a tabela 

apresentada no Anexo A mostra os valores da tarifa para cada uma das categorias. Atualmente, a 

categoria residencial apresenta mais do que 87% do volume d’água faturada pela CEDAE. 

 

4.2  Descrição da EAAB 
 

A companhia de saneamento de Bogotá (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -

EAAB E.S.P.) foi criada em 1955 como Empresa Comercial e Industrial do Estado12. Dedicada a 

prestar serviços públicos d’água e esgoto sanitário e pluvial, tem autonomia administrativa e 

patrimônio independente. Atualmente, atende 11 municípios e é regulamentada pela Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamento Básico (CRA). 

 

Desde o ano 2015, a receita da empresa é composta da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 
12  Empresa Comercial e Industrial do Estado: São órgãos criados por lei ou por ela autorizados, que exercem 

atividades de natureza industrial ou comercial e de gestão econômica de acordo com as regras do direito privado, 

exceto as exceções estabelecidas por lei. 



30 

 

Figura 7- Composição da Receita EAAB 

 

 

Fonte: Demonstração do Resultado EAAB  

*2019 em falta porque as demonstrações financeiras trimestrais não destrincham as contas. 

 

A empresa tem um sólido respaldo financeiro com adequados indicadores de rentabilidade. No ano 

de 2018 houve uma melhoria na margem EBITDA, sustentada pelo menor custo na gestão do 

serviço de limpeza por término de contrato e pelo aumento da receita nominal devido a um 

incremento no consumo médio e novos usuários. 

 

4.2.1 Estrutura Tarifária da EAAB 

 

As tarifas dos serviços de água e esgoto começam com uma tarifa fixa e um consumo básico. A 

isso se soma o consumo não básico, que varia de acordo com o ritmo da demanda. Esse sistema 

tarifário é segmentado de acordo com as necessidades de cada usuário e a propriedade em que o 

serviço é prestado, seja residencial, comercial ou industrial. 

 

Na Colômbia existe a estratificação socioeconômica que consiste em uma classificação em grupos 

de edifícios residenciais que devem receber serviços públicos13. É realizada principalmente para 

coletar de maneira diferenciada, por estratos, os serviços públicos domiciliares, permitindo atribuir 

subsídios e arrecadar contribuições nessa área. Dessa forma, aqueles com maior capacidade 

 
13 Definição segundo o Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 



31 

 

econômica pagam mais pelos serviços públicos e contribuem para que os estratos mais baixos 

consigam pagar um menor valor.  

 

Levando em conta a definição anterior, temos que os estratos 1, 2 e 3 são considerados subsidiados, 

o estrato 4 consegue pagar o que consome, enquanto 5 e 6 subsidiam os estratos 1, 2 e 3. Nos 

Anexos B e C é apresentada a tarifa cobrada para serviços de esgoto e abastecimento de água. 

 

4.3 Resultados KPI’S 

 

Os indicadores seguintes funcionam como métricas para avaliar a gestão das empresas. Por meio 

dessa ferramenta, pretende-se entender quantitativamente os principais processos internos tanto da 

CEDAE quanto da EAAB. 

 

Tabela 6- Resultados Comparativo de Eficiência CEDAE -EAAB 

 

Fontes: CEDAE, SNIS, EAAB e Cálculos Próprios 

 

 

A tabela 6 apresenta os resultados financeiros e operacionais da CEDAE e da EAAB nos anos 

2017, 2018 e nos meses de setembro e novembro de 2019 respetivamente, valores em N.D 

correspondem a informações não disponíveis na data do estudo.  

CEDAE EAAB CEDAE EAAB
CEDAE 

(Set)

EAAB 

(Nov)

Endividamento 0,77 -0,99 0,10 -1,21 -0,13 -1,46

Cobertura de Juros 2,3 2,4 11,6 2,9 13,2 2,7

ROIC 4,3% 12,8% 9,8% 12,9% 5,9% 11,0%

VPL (R$MM) 791 545

Productivity Index 1,3 1,8

Payback 2,1 1,7

Execução de Investimento 30,6% 83,3% 44,7% 71,3% 14,8% N.D.

Custo Médio Consumo  m3 1,7 3,4 1,8 3,3 N.D. N.D.

Eficiência Comercial 79,7% 96,0% 85,0% 95,9% N.D. N.D.

Cobertura d'Água 88,1% 99,9% 87,1% 99,0% N.D. N.D.

Cobertura de Esgoto 37,4% 99,9% 43,8% 98,5% N.D. N.D.

Cobertura Micromedição N.D. 98,1% 85,0% 98,2% N.D. N.D.

Agua não Contabilizada 34,0% 37,3% 31,9% 36,6% N.D. N.D.

Operacionais

Financeiros

2017

IndicadorTipo

2018 2019
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Conforme o quadro, mesmo sendo empresas estaduais que prestam serviço de saneamento básico 

a um número parecido de habitantes, apresentam diferenças importantes. 

 

Em relação aos indicadores financeiros, tanto a CEDAE quanto a EAAB apresentaram um ótimo 

nível de endividamento, pois o EBITDA gerado pela operação consegue gerar caixa suficiente para 

honrar suas obrigações financeiras. Além disso, existe uma adequada capacidade de cobertura de 

despesas financeiras que de fato são elevadas não por causa do endividamento e sim pelo passivo 

atuarial. 

 

O retorno sobre o capital investido da CEDAE melhorou bastante em 2018 devido a um incremento 

nominal da receita (reajuste tarifário de 12%) e uma eficiência nos custos e despesas operacionais 

que aumentaram o EBIT. Adicionalmente, teve uma leve diminuição do endividamento.  

 

Sob a perspectiva dos indicadores operacionais, é evidente que o plano de investimento não está 

sendo executado conforme o cronograma de obra da EAAB, empresa na qual em média é mais 

custoso o consumo de 1.000.000 de m3 d’água. 

 

As informações de execução de investimentos da CEDAE com a EAAB não são consideradas 

comparáveis, pelo fato de que não foi possível obter o valor do investimento planejado a cada ano 

da CEDAE. Porém, a tabela 6 apresenta a porcentagem do investimento executado com base no 

saldo do ano 2019 (R$ 5.336 MM) equivalente a um plano de investimentos por 10 anos (R$ 533 

MM a cada ano), indicando uma situação desfavorável já que a companhia não consegue executar 

nem a metade do valor orçado. 

 

Em relação à eficiência comercial, evidencia-se uma melhor gestão na EAAB devido a um acertado 

planejamento no processo de faturamento e foco comercial na arrecadação das contas a receber, 

importante fonte de caixa para atividades de investimento. Contrariamente, a CEDAE apresenta 

menor índice de eficiência na arrecadação. Contudo, a empresa tem foco na melhoria da gestão e 

aumento na arrecadação e espera aumentar o indicador até 93% no ano 2022. 
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Quanto aos serviços prestados, a EAAB possui uma cobertura maior da população atendida 

caracterizada por uma área mais desenvolvida em termos infraestrutura na Colômbia, pois todo 

cidadão com acesso ao abastecimento d’água tem obrigatoriamente o serviço de coleta e tratamento 

de esgoto.  

 

Por outro lado, a CEDAE é afetada pelo crescimento populacional da baixada fluminense nas 

últimas décadas e a demanda reprimida de alguns setores pela falta efetiva de abastecimento 

regular. No que se refere ao esgoto, as áreas mais afetadas são aquelas com Unidades de Polícia 

Pacificadora. 

 

Finalmente, o indicador mais importante para medir a eficiência em empresas prestadoras do 

serviço de água é o índice de água não contabilizada que inclui perdas técnicas, não técnicas, 

consumo legal não faturado e perdas comerciais. Na Colômbia, as entidades reguladoras têm 

permitido níveis de perdas aceitáveis equivalente a 30% d’água produzida, situação que impulsiona 

as empresas na procura da melhoria contínua, pois um índice alto mostra um gerenciamento 

ineficiente com impactos ambientais e no equilíbrio econômico da companhia. 

 

Levando em conta o indicador anterior, a EAAB está acima do estabelecido como aceitável pela 

CRA pois seu índice está por volta de 37%.  

 

No ano de 2018, o índice de perdas na distribuição no Brasil era de 38,5%. Na região sudeste as 

perdas eram de 34,4%, na região Sul de 37,1% e Centro-Oeste 35,7% enquanto as maiores perdas 

se apresentaram nas regiões norte e nordeste com 55,5% e 46% respetivamente. Porém, naquele 

ano, a CEDAE obteve desempenho melhor (31,8%) do que a EAAB (36,6%) e valor muito próximo 

ao informado pela Sabesp (29,3%). 
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5 AVALIAÇÃO DA CEDAE POR OPÇÕES REAIS 

 

5.1 Projeções Financeiras 

 

As tarifas diferenciadas dificultam o cálculo da receita, pois ela depende do consumo real em cada 

uma das categorias nas quais estão distribuídos os tipos de usuários. Não obstante, a receita líquida 

é calculada com o volume d’água faturado ao ano incrementando-se 1% e com o valor recebido 

pelo volume faturado que representa o “preço”. Importante ressaltar que o volume faturado difere 

do consumo pelo usuário; para efeitos deste estudo, assumimos que essa perda está incluída nos 

custos. 

 

A tabela seguinte mostra os dados históricos e projetados do volume d’água faturado, o preço 

estimado e a receita líquida. 

 

Tabela 7- Projeções Financeiras da Receita da CEDAE 

 

Fonte: Cálculos Próprios 

 

A receita líquida da CEDAE apresenta crescimentos superiores a 10% nos últimos dois anos, 

indicando que o componente tarifário tem o maior impacto nessa conta. Nesses anos houve reajuste 

Cifras em R$ MM 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Q ( Vol. Água faturado 

1.000.000 m3/ano )
874 850 865 839 847 855 864 873 881

Receita  Água 2.968 3.108 3.470 3.673 4.052 4.297 4.557 4.833 5.125

Preço Água 3,40 3,66 4,01 4,38 4,78 5,02 5,27 5,54 5,82

Variação Preço 7,69% 9,67% 9,23% 9,23% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Receita Esgoto 1.508 1.619 1.797 1.973 2.157 2.360 2.581 2.823 3.088

Variação 7% 11% 10% 9% 9% 9% 9% 9%

Receita Bruta 4.475 4.727 5.267 5.646 6.210 6.657 7.139 7.656 8.214

Tributário -418 -445 -500 -212 -214 -217 -219 -221 -223

Receita Líquida 4.057 4.281 4.767 5.433 5.995 6.441 6.920 7.435 7.990

Crescimento da Receita 6% 11% 14% 10,3% 7,4% 7,4% 7,5% 7,5%

ÁGUA

ESGOTO
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tarifário autorizado pela AGENERSA de 9,2283%14 necessário para fazer frente ao pagamento de 

dívida e compromissos de investimento. 

 

Esse ajuste já foi evidenciado na receita, visto que a conta de abastecimento d’água teve um 

incremento de 12,2% em março de 2019 em relação ao mesmo período do ano anterior. 

 

Os demonstrativos contábeis foram projetados com um crescimento de 1,5% no ano 2019 e 2% 

para o ano 2020 em diante, devido a que acompanharia o crescimento esperado do PIB nessa etapa 

de recuperação econômica; por outro lado, manteve-se uma proporção da receita igual à 

apresentada no ano 2018. Consequentemente aos cálculos anteriores e usando a Eq.  (4) o fluxo de 

caixa projetado da firma é o seguinte: 

 

Tabela 8- Fluxo de Caixa Projetado da CEDAE 

 

Fonte: Cálculos Próprios 

 

O CAPEX é fixo para todos os anos da projeção porque foi considerado o investimento a realizar 

pela companhia de forma linear para os próximos cinco (5) anos. Isto é, assumir que o investimento 

da CEDAE (R$ 5.336 milhões) seria executado nos próximos 10 anos em proporções iguais. Além 

disso:  

 
14 Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, Processo nº E-

12/003/270/2018. Reajuste Tarifário Ordinário para o período 2018/2019 

Cifras em  R$ MM 2019 2020 2021 2022 2023

FCFF Projetado

EBIT 1.696 1.934 2.188 2.420 2.752

(-) IR sobre EBIT 40% 40% 40% 40% 40%

NOPAT 1.017 1.160 1.313 1.452 1.651

(+) Depreciação do período 281 284 298 316 322

(-) Desemb. Capital Fixo (CAPEX) 534 534 534 534 534

(-) Variação da NCG 104 131 139 150 0

FCFF 661 780 938 1.084 1.440
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1. Não foi considerada uma conta para CAPEX de manutenção. Ou seja, a cifra do CAPEX 

seria no máximo a distribuição linear do investimento. 

 

2. Espera-se que com uma administração privada a empresa consiga aumentar os 

investimentos. Em média, pela variação histórica do ativo fixo a CEDAE investe por volta 

de R$ 260 milhões. 

 

A necessidade de Capital de Giro (NCG) foi calculada levando em conta o prazo médio das contas 

a receber, estoques, fornecedores e impostos de acordo com as fórmulas abaixo definidas. Tomando 

como exemplo ano 2019: 

 

Prazo Médio Contas a Receber=
Contas a Receber 2018  

Receita  2018
*360     (Eq. 15) 

Contas a Receber=
Prazo Médio das Contas a Receber*  Receita 2019 

360
   (Eq. 16) 

 

Prazo Médio Estoque=
Estoque 2018  

Custo  2018
*360  (Eq. 17) 

 

Estoques=
Prazo Médio Estoque*  Custo 2019 

360
   (Eq. 18) 

 

Prazo Médio Fornecedores=
Fornecedores 2018  

Custo 2018
*360  (Eq. 19) 

 

Fornecedores=
Prazo Médio Fornecedores*  Custo 2019 

360
   (Eq. 20) 

 

Prazo Médio Imposto=
Provisão I.R 2018  

Receita  2018
*360  (Eq. 21) 

 

 

Imposto=
Prazo Médio Imposto*  Receita 2019 

360
  (Eq. 22) 
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Tabela 9- Cálculo NCG CEDAE 

 

Fonte: Cálculos Próprios 

 

Visto que as contas do balanço patrimonial foram projetadas 2%, o prazo médio também ficou fixo, 

com a finalidade de ter uma projeção estável e conservadora. 

 

5.2 Resultados do Enterprise Value  

 

Dado que foram calculados os fluxos de caixa futuros da empresa (tabela 8), é necessário estimar 

a taxa de desconto para trazê-los a valor presente; pela equação 7 conseguimos o resultado do 

WACC para finalmente obter o Enterprise Value usando a equação 6.  

 

A tabela 10 mostra os valores das variáveis usadas no cálculo do WACC. Lembrando que, na tabela 

5 especificamos as fontes de informação de cada e que pela equação 9 obtivemos o beta do equity 

assumindo como premissa que o beta da dívida é zero. 

 

 

 

 

NCG CEDAE 2019 2020 2021 2022 2023

Prazo Médio Contas a Receber (dias) 113 113 113 113 113

(+) Contas a Receber (R$MM) 1.874 2.013 2.163 2.324 2.498

Prazo Médio Estoques (dias) 1 1 1 1 1

(+) Estoques (R$ MM) 8 9 9 9 10

Prazo Médio Fornecedores (dias) 19 21 21 21 21

(-) Fornecedores (R$ MM) 137 162 170 181 191

Prazo Médio Impostos (dias) 9 9 9 9 9

(-) Impostos (R$MM) 143 153 165 177 190

Total NCG 1.603 1.707 1.837 1.976 2.126

Variação NCG 104 131 139 150 0
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Tabela 10- Resultado do Cálculo do WACC CEDAE 

 

Fonte: Cálculos Próprios 

 

No final do ano 2019, a CEDAE tinha um saldo disponível para investimento de R$ 5.336 MM 

correspondente a investimentos em saneamento com recursos Estaduais e Federais destinados 

principalmente à Baixada Fluminense (58%) e Interior do Estado (22%).  

 

 

 

 

 

 

Índice Variável Valor

τc 40%

rD 9,44%

 𝜷 Desalavancado 0,42

 𝜷  Equity 0,52

rf   2,33%

rm 8,75%

E (rm - rf  ) 6,42%

 rp 2,94%

rE US$ 8,6%

rE R$ 13,4%

WD 28%

WE 72%

𝜫 USA 1,52%

𝜫 Brasil 6,01%

WACC 11,23%

Custo da Dívida

Custo do Equity

Outros Parâmetros
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Tabela 11- Investimentos CEDAE 

 

Fonte: Companhia Estadual de Água e Esgoto (CEDAE) 

 

Admitindo como hipótese que os investimentos deveriam ser realizados em um período de 10 anos, 

calcula-se o valor projetado para 5 anos (R$ 2.668,03 Milhões). 

 

A fim de obter o Enterprise Value estimado, trazemos a valor presente os fluxos de caixa projetados 

para 5 anos utilizando a equação 3:  

 

FCD=
660,7

( 1+11,23%)1  
+

779,67

( 1+11,23%)2  
+

937,61

( 1+11,23%)3  
+

1083,70

( 1+11,23%)4    
+

1439,62

( 1+11,23%)5    
=3.459,10     

 

O valor presente do fluxo de caixa descontado pelo WACC é de R $ 3.459, 10 Milhões. Usando 

uma taxa de crescimento na perpetuidade de 2,50% e pela equação 5, conseguimos calcular o valor 

terminal no ano 2023 é R$ 16.904 Milhões que trazido a valor presente pela equação 6, obtemos 

o valor presente terminal de R $ 9.928, 3 Milhões. 

 

EV2023= 
 (1+2,5%)

(11,23%-2,5%)
* 1.439,62 = 16.903,5 

 

VP do Valor Terminal=
16.903,5

(1+11,23%)
5 = 9.928,39 

 

EV0= 9.928,3+3.459,10=13.387 

 

Região
Disponível para Investir 2019

R$MM

 Metropolitana 560

 Baixada Fluminense 3.091

Leste Fluminense 477

Interior do Estado 1.209

Total 5.336
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Finalmente, o Enterprise Value é R$ 13.387 Milhões. Atualmente a CEDAE tem 629,07 milhões 

de ações que poderiam ser negociadas ao preço de R$ 21. Adicionalmente, obtiveram-se os 

seguintes resultados de viabilidade financeira: 

 

• Productivity Index é de 1,30 > 1 indicando recursos produtivos na operação da empresa. 

• Payback de 2,14 anos.  

 

A companhia consegue implementar o seu cronograma de investimentos dependendo do 

comportamento da arrecadação das contas a receber, que permitiria uma maior disponibilidade de 

caixa, e do reajuste tarifário, considerado importante inclusive para o pagamento obrigatório de 

dividendos. 

 

A expectativa da arrecadação com a venda da CEDAE era de R$ 3,5 bilhões nos primeiros dias de 

janeiro 202015 cifra similar ao fluxo de caixa descontado para uma projeção de 5 anos realizada 

nesse estudo (R$ 3,4 bilhões). No decorrer do tempo, o Governo tem modificado o valor da 

CEDAE, pois espera mais do que dobrar o valor antes da privatização com a conclusão das obras 

da nova estação de tratamento de água de Guandu, na região metropolitana do Rio de Janeiro. 

Segundo o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o projeto teria potencial para elevar de 

aproximadamente R$ 7 bilhões para R$ 15 bilhões o valor da estatal.16 

 

Há intenção por parte do Governo de colocar pelo menos o 60% das ações da CEDAE na Bolsa de 

Valores em abril de 2021. O Witzel disse que a concessão da parte da companhia que cuida da 

distribuição de água e tratamento de esgoto deve render ao Estado R$ 11 bilhões. Já a venda de 

pelo menos 60% das ações na Bolsa de Valores (IPO) da parte da empresa que cuida da captação 

 
15 SILVEIRA, Daniel “Governador do RJ quer impedir venda da Cedae, principal ativo do estado”09/01/2019. 

Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/01/09/governador-do-rj-quer-impedir-venda-da-

cedae-principal-ativo-do-estado.ghtml> Acesso em: 16 jun. 2019 

 
16 VILAS BÔAS, Bruno. Valor Econômico “Cedae pode dobrar de valor antes da privatização, diz Witzel” 

Disponível em: <https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/01/03/cedae-pode-dobrar-de-valor-antes-da-

privatizacao-diz-witzel.ghtml>. Acesso em: 30 jan. 2020 

 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/01/09/governador-do-rj-quer-impedir-venda-da-cedae-principal-ativo-do-estado.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/01/09/governador-do-rj-quer-impedir-venda-da-cedae-principal-ativo-do-estado.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/01/03/cedae-pode-dobrar-de-valor-antes-da-privatizacao-diz-witzel.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/01/03/cedae-pode-dobrar-de-valor-antes-da-privatizacao-diz-witzel.ghtml
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e do tratamento de água deve gerar uma receita estimada entre R$ 3 bilhões e R$ 4 bilhões17, 

obtendo-se os R$ 15 bilhões esperados. 

 

5.3 Simulação Monte Carlo 

 

Com o intuito de estimar a incerteza do valor da empresa representada pela volatilidade do VPL, 

foi feita uma Simulação de Monte Carlo com 1.000 cenários assumindo uma distribuição normal 

inversa e para simplificar o cálculo, não foi adotada nenhuma estrutura de correlação.  

 

Certamente o custo ponderado do capital e os fluxos de caixa futuros impactam o VPL da 

companhia. Assim sendo, foram escolhidas variáveis cuja volatilidade produz uma mudança no 

WACC e nos fluxos de caixa futuros. Em primeiro lugar, com intenção de obter as variações do 

WACC, foram usados o S&P (relacionado com o risco de mercado- custo do equity) e o rD  (custo 

da dívida); o histograma de frequências gerado é apresentado na figura 8. 

 

Figura 8- Histograma de Frequência WACC Nominal 

 

Fonte: Cálculos Próprios 

 

  

 
17 AGOSTINE, Cristiane. Valor Econômico: “Witzel diz que pretende oferecer 60% das ações da Cedae na bolsa 

em      abril de 2021”.  

Disponível em: <https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/02/18/witzel-diz-que-pretende-oferecer-60percent-das-

acoes-da-cedae-na-bolsa-em-abril.ghtml> Acesso: 20 fev. 2020 

 

Média 11,4%

Erro-padrão 0,05%

Mediana 11,3%

Desvio-padrão 1,65%

Curtose -0,18

Assimetria 4,27%

Intervalo 10,65%

Mínimo 6%

Máximo 17%

Contagem 1001

Estatística Descritiva

https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/02/18/witzel-diz-que-pretende-oferecer-60percent-das-acoes-da-cedae-na-bolsa-em-abril.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/02/18/witzel-diz-que-pretende-oferecer-60percent-das-acoes-da-cedae-na-bolsa-em-abril.ghtml
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Em segundo lugar; o efeito nos fluxos de caixa futuros foi medido pelas variações na receita.  Dessa 

forma, foram usadas a variação do preço de abastecimento d’água que representa os reajustes 

tarifários, e a variação da receita de esgoto, que tem uma participação de 34% do faturamento da 

CEDAE. Naquelas randomizações foi necessário criar um intervalo de valores com o objetivo de 

limitar os dados aleatórios.  

 

Considerando os valores resultantes do WACC e fluxos de caixa futuros; obtemos o VPL, cujo 

histograma de frequências é apresentado na figura 9. Consequentemente, foi estimado o desvio 

padrão e se determinou a volatilidade com um valor de 25,48%.  

 

Figura 9- Histograma de Frequência VPL 

 

  

Fonte: Cálculos Próprios 

 

5.4 Avaliação da Opção de Adiamento 

 

Como empresa de infraestrutura pública com receitas praticamente garantidas e sem cotação no 

mercado financeiro, a CEDAE apresenta limitações na hora de realizar uma avaliação por opções 

reais. De qualquer forma, é possível identificar algumas opções reais/flexibilidades. A opção 

embutida na CEDAE seria uma opção de fluxos de caixa derivados da decisão de realizar ou 

abandonar um projeto. 

 

No momento que o governo decidir privatizar ou submeter à empresa no leilão, os possíveis 

compradores apostarão pelo valor não só do ativo, mas da viabilidade dos investimentos requeridos 

e ainda continuar com a geração interna de recursos. Do ponto de vista do investidor, ele tem 

Estatística Descritiva

Média 1.021

Erro-padrão 5,65

Mediana 1.016

Variância da amostra 31.947

Curtose -0,14

Assimetria 0,16

Intervalo 1.167

Mínimo 502

Máximo 1.669

Contagem 1001



43 

 

interesse que a CEDAE consiga fazer os investimentos no momento requerido, sem incorrer em 

custos não provisionados.  

 

Analisando as opções de adiar / expandir a partir do modelo binomial e pelas equações 10, 11 e 12 

obtemos os movimentos de subida e queda, e as probabilidades de ocorrência de cada: 

u = e25%√1=1,29 Múltiplo de Subida 

d =
1

1,29
 = 0,78     Múltiplo de queda 

q =
e12,7%*1-0,78

1,29-0,78
 =0,683   1- q = 0,317 

Com o objetivo de desenhar a árvore binomial para  estimar a precificação da empresa por opções 

reais, é preciso lembrar dos cálculos feitos na seção anterior baseados nos fluxos de caixa; o 

desenho da árvore binomial, inicia com a estimativa do valor presente dos fluxos de caixa a cada 

período, começando com o resultado obtido pela equação (3) para t =0. 

 

FCD=
660,7

( 1+11,23%)1  
+

779,67

( 1+11,23%)2  
+

937,61

( 1+11,23%)3  
+

1083,70

( 1+11,23%)4    
+

1439,62

( 1+11,23%)5    
=3.459,10     

 

Considerando os resultados do valor terminal na seção 5.2 e pelas equações 5 e 6, estima-se o 

enterprise value, lembrando que: 

   

EV0= 9.928,3 + 3.459,10 = 13.387 

  

A tabela 12, resume os resultados conseguidos no estudo e as variáveis que serão usadas na 

construção da árvore binomial. 
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Tabela 12- Dados da Árvore Binomial  

da Opção de Adiamento 

 

Fonte: Cálculos Próprios 

 

A figura seguinte mostra a árvore binomial da Call, para cinco (5) períodos, sendo t = 1 o ano de 

2019 e t = 5 o ano 2023: 

 

Figura 10- Árvore Binomial Call de Adiamento CEDAE  

(Cifras R$ MM) 

 

Fonte: Cálculos Próprios 

Variável Valor

S 13.387

K 5.336

r 12,7%

T 37

(Δt) 1

σ 25,48%

Gráfico 8- Árvore Binomial Call de Adiamento CEDAE (Cifras R$ Milhões)
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O enterprise value estimado da CEDAE é de R$ 13.387 Milhões no t =0, como resultado para t=1, 

multiplica-se o valor presente do fluxo de caixa vezes o múltiplo de subida e descida para obter os 

resultados para acima e para abaixo na árvore binomial e assim sucessivamente até chegar no t=5, 

resultando nos valores nas caixas azuis da figura 10. 

 

Pela metodologia do VPL tradicional o valor estimado da empresa seria de R$ 8.051,37. 

VPL= 13.387-5.336=8.051,37 

 

Entretanto, na metodologia de opções reais a estimativa começa no período t =5. Pela equação 1, 

obtemos o valor máximo entre zero (0) e a diferença do S no período e o K definido na tabela 11. 

As caixas verdes mostram os resultados, da cima para abaixo temos que para t = 5 o valor da Call 

é estimado pela equação 1: 

 

C = Máx (0, 47.851 -5.336) = 42.515 

 

A partir de t = 4 até t=1 usou-se a equação 13. Por exemplo, para a primeira caixa no t = 4 o valor 

estimado da opção é a seguinte: 

 

C=Máx [(0,68*42.515+(1-0,68)*23.412  )e-(12,66%)*1 ;37.090-5.336)] = 32.115  

 

Os resultados mostram o valor da Call de adiamento da CEDAE a cada período, e compara o valor 

da empresa pelas metodologias do VPL tradicional baseado nos fluxos de caixa descontados (cor 

azul) e Opções reais (cor verde). 

 

O valor da flexibilidade é de R$ 2.052, 94 Milhões (VPL flexível – VPL tradicional). Como 

esperado, a incerteza tem um prêmio pelo risco, razão pela qual a avaliação da CEDAE por opções 

reais é maior do que o VPL tradicional. 
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5.5 Avaliação da Opção de Abandono: Projeto Rio Guandu 

 

Normalmente nas opções de abandono, há um valor de reserva pelo qual o investidor consegue 

resgatar uma porcentagem do valor investido, por exemplo, mediante a venda de equipamentos. 

No caso da CEDAE com o projeto do Rio Guandu, não teve esse valor de recuperação pois o 

projeto nunca saiu do papel. 

 

Na avaliação da opção de abandono, consideraram-se as seguintes premissas: 

1. Aumento do investimento em R$ 790 milhões: 

a) A CEDAE deve investir R$ 700 milhões para modernização de equipamento, dos quais R$ 

120 milhões seriam em 2020.  

b) As obras de proteção da captação de água da Estação de Tratamento de Água (ETA) 

Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense para impedir que os rios Ipiranga, 

Queimados e Poços misturem suas águas ao Rio Guandu. Com investimentos de cerca de 

R$ 90 milhões, as obras devem ser feitas em até 720 dias após a contratação da empresa, 

que ficará responsável pelo projeto18. 

2. Aumento do custo direto em 7%, (custo como 50% das receitas, historicamente é de 43%)  

 

Na tabela abaixo temos os resultados do FCFF com as premissas descritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Money Times. Cedae vai realizar obras de emergência na estação do Guandu. Disponível em: 

<https://moneytimes.com.br/cedae-vai-realizar-obras-de-emergencia-na-estacao-do-guandu/> Acesso em: 2 fev. 2020 

 

https://moneytimes.com.br/cedae-vai-realizar-obras-de-emergencia-na-estacao-do-guandu/
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Tabela 13- Fluxo de Caixa Ajustado Rio Guandu 

 

Fonte: Cálculos Próprios 

 

A tabela 13 apresenta os fluxos de caixa futuros com valores inferiores devido ao aumento de custo 

e investimento necessário para resolver o problema do Rio Guandu, já que o Capex aumentou em 

R$120 milhões no ano de 2020 e R$ 220 milhões nos anos seguintes.  

 

Com essa sensibilidade, o valor da ação da CEDAE cairia para R$ 12. Além disso, o Payback 

aumenta para 3 anos e o índice de produtividade diminui de 1,3 para 0,34.  

 

A tabela 14 mostra os dados da opção de abandono para desenho da árvore binomial, calculados 

de forma análoga à opção de adiamento. 

 

Tabela 14- Dados da Árvore Binomial  

da Opção de Abandono 

 

Fonte: Cálculos Próprios 

 

Cifras em  R$ Milhões 2019 2020 2021 2022 2023

FCFF Projetado

EBIT 1.696 1.455 1.685 1.886 2.187

(-) IR sobre EBIT 40% 40% 40% 40% 40%

NOPAT 1.017 873 1.011 1.132 1.312

(+) Depreciação do período 281 284 298 316 322

(-) Desemb. Capital Fixo (CAPEX) 534 654 754 754 754

(-) Variação da NCG 104 131 139 150 0

FCFF 661 372 416 544 881

Variável Valor

S 8.143

K 6.036

r 12,66%

T 37

(Δt) 1

σ 25%
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Finalmente, a figura 11 apresenta os resultados da árvore binomial da opção de abandono do projeto 

Guandu pela CEDAE. 

 

Figura 11- Árvore Binomial Call de Adiamento CEDAE  

 (Cifras R$ MM) 

  

 

Fonte: Cálculos Próprios 

 

No gráfico, pode-se enxergar os valores estimados do fluxo de caixa da empresa e sua avaliação 

por opções reais sendo considerada uma opção de venda. Pelo método do VPL, a empresa teria um 

valor estimado de R$ 2.106 milhões, perdendo R$ 5.944 milhões de valor em relação ao cenário 

feito com a opção de adiamento; a estimativa do valor foi feita considerando o mesmo 

procedimento usado na figura 10. Porém, a opção de abandono representada nas caixas amarelas 

foi estimada usando as equações 2 e 14. 

 

Para t =5 usou-se a equação 2. Desse modo, para a primeira caixa amarela da cima obtemos o 

seguinte resultado: 

 

29.104

22.559 0

17.485 0 17.485

13.553 0 13.553 0

10.505 0 10.505 0 10.505

8.143 25 8.143 0 8.143 0

284 6.311 90 6.311 0 6.311

374 4.892 320 4.892 0

1.144 3.792 1.144 3.792

2.244 2.939 2.244

3.097 2.278

3.758

t =0 t=1 t=2 t=3 t=4 t=5

Gráfico 9- Árvore Binomial Put de Abandono (Cifras R$ Milhões)
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P = Máx (0, 6.036 – 29.104) = 0 

 

No entanto, para os períodos t=4 até t=0 estimou-se o valor da opção com a equação 14. Tomando 

t=4 como exemplo, pode-se obter o valor da put da empresa como mostra a seguinte equação: 

 

P=Máx [(0,68*0+(1-0,68)*0)e-(12,66%)*1 ;(6.036-22.559)] = 0 

 

O titular é o investidor que comprou a opção de venda para o Estado, adquirindo o direito de vender 

os fluxos de caixa da CEDAE, mas como apresentado na árvore binomial, ele nunca exercerá a 

opção de venda quando os fluxos de caixa da empresa estiverem aumentando, pois quem compra 

uma opção de venda identifica um grande potencial de desvalorização do ativo. Além disso, a 

expectativa nesse caso do investidor é ficar com a empresa por um longo período equivalente a 

uma concessão, por tanto como futuro administrador/ acionista não faz sentido para ele ter uma 

empresa com fluxos de caixa pouco rentáveis.  

 

A intuição só faria sentido se o titular da opção de venda fosse o Estado, já que arrecadará mais 

com a venda da CEDAE porque diminuição dos fluxos de caixa da empresa não é favorável ante 

as obrigações com o Regime de Recuperação Fiscal. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Sendo uma das maiores empresas de infraestrutura do país, a CEDAE tem ativos altamente 

produtivos, recursos suficientes para responder as dívidas e um fluxo de caixa esperado positivo. 

 

 Em comparação com EAAB, a CEDAE apresentou ineficiência operacional em alguns indicadores 

de gestão, como a cobertura de água e esgoto, derivada principalmente pela densidade populacional 

na região serrana e fluminense. De forma idêntica, a eficiência na arrecadação está em uma 

percentagem bem menor, impactando o caixa da companhia e sua capacidade de executar 

investimentos com recursos próprios.  

 

Quanto às perdas na distribuição gerada por: vazamentos, erros de leituras de hidrômetros e roubos, 

a empresa possui um indicador melhor do que a companhia Colombiana e inclusive superior ao 

valor reportado pelas empresas prestadoras de serviço público no Brasil. 

 

Na análise de opção de adiamento, o valor da CEDAE foi superior ao seu valor pelo fluxo de caixa 

descontado (R$ 10.104 MM > R $ 8.051 MM), demonstrando que a incerteza representada na 

volatilidade do VPL tem um prêmio pelo risco no momento de esperar para realizar investimentos.  

 

Considerando a crise do setor apresentada em janeiro de 2020; como esperado, os fluxos de caixa 

foram menores e o aumento no custo e investimento diminuiu o VPL. Na opção de abandono da 

obra do Rio Guandu, o ativo perdeu valor mostrando um cenário favorável para o Estado desde 

que ele seja o titular da opção de venda. Porém, a realidade é que o Estado é praticamente obrigado 

a vender a empresa por causa do regime de recuperação fiscal e que apostar a um menor valor dos 

fluxos da empresa não beneficia aos investidores que esperam ficar com o ativo por vários anos 

nem à sociedade pois aumentará o tempo para conseguir a universalidade dos serviços. 

 

Se a expectativa do Estado for aumentar o valor da empresa, o desenvolvimento de projetos em 

especial aqueles de maior impacto para a população deveriam ser prioridade; tanto para 

compradores quanto para o Governo, não faz sentido apostar à desvalorização da empresa e 
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diminuição dos fluxos de caixa futuros. Considerando o modelo proposto pelo BNDES as 

responsabilidades da empresa seriam compartilhadas entre o Estado e o concessionário privado. 

 

Para futuros estudos poderia ser interessante uma estimativa do valor da CEDAE com a nova 

estrutura que inclui um ente privado, maior desenvolvimento de projetos e inclusive uma possível 

cotação no mercado financeiro. Essa análise seria importante pois o valor da empresa poderia ser 

estimado com maior precisão devido ao acesso à informação, especificamente no plano de 

investimentos, emissão e contratação de dívida e volatilidade dos fluxos de caixa ou da ação no de 

ser listada no mercado financeiro. 
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ANEXO A- Composição Tarifária da CEDAE 

 
Fonte: Companhia Estadual de Água e Esgoto (CEDAE) 

 

 

 

 

 

 

Área A
Faixas de consumo  

(m3) / Base 30 dias
Multiplicador Tarifa Valor

0-15 1 4,343787 65

16-30 2,2 9,55631 208

31-45 3 13,03136 404

46-60 6 26,06272 795

>-60 8 34,7503 1.142

0-20 3,4 14,76888 295

21-30 5,99 26,01928 556

>-30 6,4 27,80024 1.112

0-20 5,2 22,58769 452

21-30 5,46 23,71708 689

>-30 6,39 27,7568 1.244

0-15 1,32 5,733798 86

>-15 2,92 12,68386 657

Área B
Faixas de consumo  

(m3) / Base 30 dias
Multiplicador Tarifa Valor

0-15 1 3,810332 57

16-30 2,2 8,38273 183

31-45 3 11,431 354

46-60 6 22,86199 697

>-60 8 30,48266 1.002

0-20 3,4 12,95513 295

21-30 5,99 22,82389 487

>-30 6,4 24,38612 975

0-20 4,7 17,90856 358

21-30 4,7 17,90856 537

31-130 5,4 20,57579 2.595

>-130 5,7 21,71889 2.812

0-15 1,32 5,029638 75

>-15 2,92 11,12617 576

Tabela 6- Composição Tarifária da CEDAE

Residencial

Comercial

Industrial

Residencial

Comercial

Industrial

Público

Público
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ANEXO B- Estrutura Tarifária Serviço de Esgoto EAAB 

 

 
Fonte: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C. (EAAB)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifa Fixa 

R$/2 meses
jan-2019 fev-2019 mar-2019 abr-2019 mai-2019 jun-2019 jul-2019 ago-2019 set-2019 out-2019 nov-2019 dez-2019

Estrato 1 2,22 2,22 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29

Estrato 2 4,45 4,45 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58

Estrato 3 6,30 6,30 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49

Estrato 4 7,41 7,41 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63

Estrato 5 18,45 18,45 19,01 19,01 19,01 19,01 19,01 19,01 19,01 19,01 19,01 19,01

Estrato 6 25,64 25,64 26,42 26,42 26,42 26,42 26,42 26,42 26,42 26,42 26,42 26,42

Consumo 

Básico R$/m
3 jan-2019 fev-2019 mar-2019 abr-2019 mai-2019 jun-2019 jul-2019 ago-2019 set-2019 out-2019 nov-2019 dez-2019

Estrato 1 0,96 0,96 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

Estrato 2 1,93 1,93 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98

Estrato 3 2,73 2,73 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81

Estrato 4 3,21 3,21 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30

Estrato 5 4,85 4,85 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,98 4,98 4,98 4,98

Estrato 6 5,17 5,17 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,31 5,31 5,31 5,31

Consumo 

Não Básico 

R$/m3

jan-2019 fev-2019 mar-2019 abr-2019 mai-2019 jun-2019 jul-2019 ago-2019 set-2019 out-2019 nov-2019 dez-2019

Estrato 1 3,21 3,21 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30

Estrato 2 3,21 3,21 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30

Estrato 3 3,21 3,21 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30

Estrato 4 3,21 3,21 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30

Estrato 5 4,85 4,85 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,98 4,98 4,98 4,98

Estrato 6 5,17 5,17 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,31 5,31 5,31 5,31

jan-2019 fev-2019 mar-2019 abr-2019 mai-2019 jun-2019 jul-2019 ago-2019 set-2019 out-2019 nov-2019 dez-2019

11,12 11,12 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45

9,71 9,71 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

7,41 7,41 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63

7,41 7,41 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63

jan-2019 fev-2019 mar-2019 abr-2019 mai-2019 jun-2019 jul-2019 ago-2019 set-2019 out-2019 nov-2019 dez-2019

4,81 4,81 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95

4,59 4,59 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72

3,21 3,21 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30

3,21 3,21 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30

COMERCIAL

OFICIAL

INDUSTRIAL

COMERCIAL

OFICIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

Consumo R$/m3

R

 

E

 

S

 

I

 

D

 

E

 

N

 

C

 

I

 

A

 

L

INDUSTRIAL

Tarifa Fixa R$/2 

meses
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ANEXO C- Estrutura Tarifária Serviço de Abastecimento de Água EAAB 

 

 

 
Fonte: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C. (EAAB)  

 

Tarifa Fixa 

R$/2 meses
jan-2019 fev-2019 mar-2019 abr-2019 mai-2019 jun-2019 jul-2019 ago-2019 set-2019 out-2019 nov-2019 dez-2019

Estrato 1 4,71 4,71 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85

Estrato 2 9,41 9,41 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70

Estrato 3 13,34 13,34 13,74 13,74 13,74 13,74 13,74 13,74 13,74 13,74 13,74 13,74

Estrato 4 15,69 15,69 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16

Estrato 5 35,15 35,15 36,21 36,21 36,21 36,21 36,21 36,21 36,21 36,21 36,21 36,21

Estrato 6 42,99 42,99 44,29 44,29 44,29 44,29 44,29 44,29 44,29 44,29 44,29 44,29

Consumo 

Básico R$/m3 jan-2019 fev-2019 mar-2019 abr-2019 mai-2019 jun-2019 jul-2019 ago-2019 set-2019 out-2019 nov-2019 dez-2019

Estrato 1 0,92 0,92 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

Estrato 2 1,84 1,84 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89

Estrato 3 2,61 2,61 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68

Estrato 4 3,06 3,06 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16

Estrato 5 4,75 4,75 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89

Estrato 6 5,06 5,06 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21

Consumo Não 

Básico R$/m3
jan-2019 fev-2019 mar-2019 abr-2019 mai-2019 jun-2019 jul-2019 ago-2019 set-2019 out-2019 nov-2019 dez-2019

Estrato 1 3,06 3,06 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16

Estrato 2 3,06 3,06 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16

Estrato 3 3,06 3,06 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16

Estrato 4 3,06 3,06 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16

Estrato 5 4,75 4,75 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89 4,89

Estrato 6 5,06 5,06 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21

jan-2019 fev-2019 mar-2019 abr-2019 mai-2019 jun-2019 jul-2019 ago-2019 set-2019 out-2019 nov-2019 dez-2019

23,54 23,54 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25

20,40 20,40 21,01 21,01 21,01 21,01 21,01 21,01 21,01 21,01 21,01 21,01

15,69 15,69 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16

15,69 15,69 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16

jan-2019 fev-2019 mar-2019 abr-2019 mai-2019 jun-2019 jul-2019 ago-2019 set-2019 out-2019 nov-2019 dez-2019

4,60 4,60 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74

4,23 4,23 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36

3,06 3,06 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16

3,06 3,06 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16

COMERCIAL

OFICIAL

ESPECIAL

OFICIAL

ESPECIAL

R

 

E

 

S

 

I

 

D

 

E

 

N

 

C

 

I

 

A

 

L

INDUSTRIAL

COMERCIAL

Tarifa FixaR$/2 meses

Consumo R$/m3

INDUSTRIAL


